
 

 

ها و اضطرارها با در تقابل با بحران رانیا میاسال یجمهور تییریمد یراهبردها
 نیقرآ کردیرو

 1 نیاصفها نجاتبخش لیع

 چکیده:
که  میممالک اسال نشیتفکر ناب و متناسب با فرهنگ و ب کیامروزه فقدان 

جامعه  حیبه وجود آمده به صورت صح یهابتواند در صحنه عمل در بحران
 نییب شیها پانسان یرا برا تیو راه نجا دینما یو رهبر  تیرا هدا نیانسا

 رآنق یفلسفه وجود نکهینظر به ا .گرددمیاحساس  شیاز پ شیکند، پ
 نیتر سالم توان میرو  نی. از اباشدمیبشر به سمت سعادت و کمال  تیهدا

 یاله یالیو او اءیانب رهسیتمسک به  و نیقرآی هاجامعه را از آموزه تیراه هدا
قرآن در  اتیموشکافانه به آ یبا نگاه گر،یدانست، به عبارت د (لیهم السالمع)

کتاب  نیگسترده در ا یدر سطح تیها و طرح موضوعاکه سرگذشت میابیمی
آنها  یساز تیالیو کنکاش آنها و اقدام به عم سیکه با برر شودمی افتی یاله

 قیقیکمال ح ینحو به سو نیرا به بهتر  نیجامعه انسا توانمیدر عصر حاضر 
با  رانیگذشته کشور ا یهاسال یکه ط ییراستا از آنجا نینمود در ا تیهدا

همه جانبه،  یهامیتحر  ،میلیوقوع جنگ تح) لیاز قب یمتعدد یهابحران
مهلک کرونا و ...( رو به رو شده است لذا  یمار یب وعیزلزله و باالخص ش ل،سی

کشور در خروج از  یگشاراه تواندمیبر قرآن  هیبا تک تییر یمد ریاتخاذ تداب
 سیمقاله برر نیاساس هدف از ا نمیباشد. بر ه تیو آ لیفع یهابحران

ها و اضطرارها در تقابل با بحران رانیا میاسال یجمهور  تییر یمد یراهبردها
ها  افتهیو نیبرها للیوتح یفیتوص ققیو روش تح باشدمی نیقرآ کردیبا رو
 راهگشاست. تییر یمد یراهبردها رندهگیدر بر 

 دواژه ها:لیک
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 مقدمه
( که این 24:1394نصیبی و همکاران،) در جهان امروز تهدیدات مختلفی برای جوامع بشری متصور است

ل امروزه لین دمی( به ه1390خوش،زادهلیع) های متعددی رو به برو شودامر باعث شده بشریت با بحران
( مبدل گشته است. به طوری 200:1395کینگ،) میمدیریت اثربخش بحران به عامل قابل توجه و مه

( اما 167:1392ربیعی و همکاران،) اندنظران مختلف، الگوهای مختلفی را طرح و بسط دادهکه صاحب
اری سیهای اجتماعی گرچه در ببحران است که رویکردها و الگوهای ارائه شده در مطالعه لیاین در حا

این دسته از  نی( اما از آنجایی که مبا70:1394پور،میرت و قاسسیمحمدی) اندبرداریاز موارد قابل بهره
کارایی و اثربخشی  میتواند در کشورهای اسال-میاند لذا نها بر اساس فرهنگ غربی تدوین شدهنظریه

 میالزم را داشته باشد. در واقع امروزه فقدان یک تفکر ناب و متناسب با فرهنگ و بینش ممالک اسال
را هدایت و  نیهای به وجود آمده به صورت صحیح جامعه انساکه بتواند در صحنه عمل در بحران

 گردد.میکند، پیش از پیش احساس  نیبیها پیشرا برای انسان تیرهبری نماید و راه نجا
اسى سیهاى ( و براى حل بحران81:1389بکائی و همکاران،ناظم) قرآن بزرگترین هدیه الهی است

 دهداى را ارائه مىهاى بشر راهکارها و نظام مدیریتى ویژهازها و پرسشنیاجتماعى همانند تمام 
باید به سمت  نیهای انساتلی( در واقع طبق فلسفه قرآن، تمام فعا58:1384کوششک،خطیبی)

ن رفاه آخرت نیهمچا و نیاین د گیابی به رستگاری یک واژه جامع دال بر رفاه همه جانبه در زندتیدس
 یهاترین راه هدایت جامعه را از آموزهتوان سالممی( از این رو 79:1394رالهی و ندری،خی) هدایت شوند

نه سازی کرد. به عبارت دیگر، با نگاهی میز نیسازی آن در عصر کنو تیالیعم یاستخراج و در راستا نیقرآ
در سطحی گسترده در این  تیها و طرح موضوعاتیابیم که سرگذشمیموشکافانه به آیات قرآن در 

سازی آنها در عصر حاضر -تیالیو کنکاش آنها و اقدام به عم سیشود که با بررمیکتاب الهی یافت 
هدایت نمود در این راستا از آنجایی که  قیقیرا به بهترین نحو به سوی کمال ح نیتوان جامعه انسامی

های همه ، تحریممیلیوقوع جنگ تح) های متعددی از قبیلا بحرانهای گذشته کشور ایران بطی سال
ل، زلزله و باالخص شیوع بیماری مهلک کرونا و ...( رو به رو شده است لذا اتخاذ تدابر سیجانبه، 
ن میباشد. بر ه تیو آ لیهای فعگشای کشور در خروج از بحرانتواند راهمیبا تکیه بر قرآن  تیمدیری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میباشد میکه قابل طرح  تیجمله سواال اساس از
 نیایران قبل از وقوع بحران براساس رویکرد قرآ مینظام جمهوری اسال تیاقدامات مدیری -

 است؟ تیشامل چه اقداما
 نیایران در حین وقوع بحران براساس رویکرد قرآ مینظام جمهوری اسال تیاقدامات مدیری -

 است؟ تیشامل چه اقداما
 نیایران بعد از وقوع بحران براساس رویکرد قرآ مینظام جمهوری اسال تیاقدامات مدیری -

 است؟ تیشامل چه اقداما
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 بیان مسئله
های ناهنجار طبیعی شامل حوادث طبیعی ناشی لغت بحران در ارتباط با یک سری پدیده لیبه طور ک

آتشفشان، زلزله، بهمن( و حوادث طبیعی ناشی از عوامل آب و هوائی ) همانند تیساخنمیاز عوامل ز
رفته میزایی، پیشروی آب دریاها در خشکی، طوفان و...( به کار ، بیابانلیسا-ل، خشکسی) همانند
چرنوبیل و  میروگاه اتنیهمچون  گیشدن جوامع بشری این واژه برای فجایع بزر  تیبا صنع لیاست و

برای  تیام و حخیایی در ایستگاه میبه وسعت انفجار قطار حامل مواد شی لیسوانح ریبوپال هند و یا 
با توجه  نیبرای هر کشور و سازما نیشود. البته تعریف شرایط بحرامیز به کار برده نیسپتامبر  11فاجعه 

 27در  لیلالمباشد. بر اساس آمارهای بینمیمربوطه متفاوت  لیو خسارات ما نیزان تلفات جامیبه 
اند و ب دیدهسیارد نفر آمیلی 3ون نفر بر اثر بالیای طبیعی جان باخته و بیش از میلی 3/6سال گذشته 

دهد که بالیای طبیعی رو به میوارد شده است. آمار نشان  لیارد دالر خسارت مامیلی 240بیش از 
 6/9شده است و نسبت جان باختگان برابر  4/1شدت بالیا  2002تا  1990های افزایش بوده و بین سال

و خسارات ناشی  نیبرابر شده است. در این آمارها تلفات جا 38 لیو خسارت ما 5/2ب دیدگان سیو آ
در مقابل تلفات و خسارات عظیم ناشی از حوادث طبیعی صرف نظر شده است.  تیاز فجایع بزرگ صنع

باید به این نکته  لینماید و میمشخص ت مدیریت بالیای طبیعی را بیش از پیش میاین آمارها اه
ها و مراحل مدیریت بحران در مورد بالیای طبیعی غیر مترقبه و فجایع بزرگ گیتوجه نمود که ویژ 
 (.1384،نیالریجا) کند مین نیمترقبه تفاوت چندا

روی نیهای سازماندهی نشده اعم از ل کمکسیدر اکثر کشورها اغلب پس از وقوع هرحادثه بزرگ، 
روی فراوان، اندکی وضع تخفیف نیشود و با اتالف میل سیو مادی به منطقه حادثه دیده گ نیانسا
های شود. بنابراین یکی از مهمترین چالشمییابد و به سرعت همه چیز به دست فراموشی سپرده می

باشد. با میستم مدیریت بالیا در مواجهه با بالیای طبیعی و غیرطبیعی سیاز به داشتن نیزمان حاضر، 
ها، لزوم وجود ساختاری مناسب برای توجه به وسعت ایران، تنوع بالیای مختلف و شدت و تعداد آن

(.به عبارت دیگر کشور 44:1391شایانفر،) رود میکشور به شمار  سیازهای اسانینظام مدیریت بالیا از 
زلزله، ) همواره در معرض انواع تهدیدات طبیعی سیاسیبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و ایران 

ز نی گینیسن لیو ما نیجنگ، انفجار و ...( قرار داشته و تلفات انسا) نیل و ...( و تهدیدات انساسی
ز یک متحمل شده است. متاسفانه در کشور ما، على رغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقدس ا

ت و مدیریت نی، امنیت بحث ایممیسو و داشتن تجارب متعدد در برابر بالیای طبیعی از سوی دیگر، اه
 (.2:1395جهانبخش و همکاران،) در زمان بحران چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است
موثر همراه با  ری اقداماتگیتوان با بکار میامروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران 

االمکان کم هزینه و چند منظوره در مرحله ی قبل، حین و پس از بحران، به  تیهای کاربردی و حطرح
 تیخسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست. یکی از مهم ترین تمهیدا گیزان زیادی از شدت و گستردمی
یریت بحران در سطوح مختلف کشوری، نه نقش بسزایی ایفا کند، ایجاد مراکز مدمیتواند در این زمیکه 

ات مقابله و بازسازی لیریزی و مدیریت عمساز، برنامهای جهت شناسایی عوامل حادثهشهری و منطقه
 نیهای قرآتوان از آموزهمی(. در این راستا 2:1395جهانبخش و همکاران،) مناطق بحران زده است
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توان میع( ) سرگذشت پیامبران سیعه به آیات قرآن و بررتوان گفت با مراجمیاستفاده کرد در واقع 
 نسبت به استخراج یک الگوی جامع برای مدیریت بحران برای کشور ایران اقدام کرد  

 دی و مفاهیملیها و اصطالحات کواژه
 الف( مدیریت

برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده  نیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انساگیمدیریت فرایند به کار 
و   4، هدایت 3ج منابع و امکاناتسی، ب 2، سازماندهی 1ریزیاست که از طریق وظایفی همچون: برنامه

 (.1395:11،میسال) ردگیمیابی به اهداف تعیین شده، صورت تیبرای دس 5کنترل

 ب( رهبری
 یزه و ارتباطی مؤثر، اداگیکوشد تا با ایجاد انمیاست که مدیریت سازمان ضمن آن  ی، فرآیندیرهبر 

 یل و عالقه به ادامی ی، تسهیل و کارکنان را از رونیسایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازما
 (.162:1392آبادی،جفینمباقری و کاظ) شان ترغیب کندوظایف

 ج( بحران
کند که باعث از میجاد یشود را امیدر سطح جامعه که بر اساس نظم و قانون اداره  تییبحران وضع

و  میجاد نا آرایشود و با امیجاد فتنه، جنگ، تفرقه و ... یو هرج و مرج ا نیر ناگهایی، تغگیدیهم پاش
، سیاسی، یاتحاد و انسجام( مردم را از ابعاد اجتماع) یمناسبات اجتماع نیو روا یروح یهایگرفتار 

 ا کل جامعه باشد.یاز جامعه  یخواه این وضعیت در بخششکند، میو ... درهم  تینیام

 د( مدیریت بحران
و فراهم کردن تمهیدات و تدارکات الزم برای رویارویی با  گیمدیریت بحران عبارت است از ایجاد آماد

 (.1353:1395آباد،حبیبقیژاد و صادینمهد) بحران و یا به حداقل رساندن آثار تخریبی آن

 ه( سازمان
 .شودمیایران به عنوان یک سازمان قلمداد   میاین مقاله نظام جمهوری اسالدر 

 چارچوب نظری
 مدیریت سیشنا( مفهوم1

ها نقش به اندازه مدیریت در توسعه و رفاه ملل و سازمان لیبدون تردید در جهان امروز هیچ عام
بردند که جهت فائق شدن بر موانع و مشکالت و برطرف ها پیکه انسان نیتعیین کننده ندارد. از زما

                                                           
1 Planning 
2 Organizing 
3 Staffing 
4 Directing 
5 Controlling 
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ها را ها و سازمانو مساعدت با یکدیگر هستند و گروه یازمند همکار نیاجاتشان، تیازها و احنیکردن 
تر شد. مدیران، مسئول طراحی تر و برجستهت مدیریت روزبه روز افزونمیتشکیل دادند، نقش و اه

باشند و میدن به اهداف از پیش تعیین شده سیو مادی جهت ر نیبین منابع انسا گیکارها و هماهن
ژاد یننشعبا) ل بدون مدیران اثربخش، نائل شدن به عملکرد بهتر دور از دسترس خواهد بودلین دمیبه ه

 (.23:1395و همکاران،
پردازان علم مدیریت هینظران و نظر ست و صاحبنیدر دست  یت اتفاق نظر خاصیر یف مدیدرباره تعر 

(. در زیر به 32:1389،سینیغالمح) اندرا ارائه کرده تیف متفاویگوناگون، تعار  یهایر گیبا اهداف و سو 
 از این تعاریف اشاره شده است: خیبر

ه منابع قابل لیفرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد ک -
 گویند.می« مدیریت»هاى تعیین شده سازمان را دن به هدفسیدسترسى براى ر

ز تعریف شده است. چرا که نی« له دیگرانسیهنر انجام دادن کارها به و»به عنوان« مدیریت»-
مدیر با اتخاذ تدابیرى براى انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل 

 (.53-54تا:،بینیتهراشریفی) مى شود
برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته  نیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انساگیمدیریت فرایند به کار  -

ج منابع و امکانات، هدایت سیریزی، سازماندهی، بشده است که از طریق وظایفی همچون: برنامه
زیر  سینکته اسارد. این تعریف، پنج گیمیابی به اهداف تعیین شده، صورت تیو کنترل برای دس

 پردازی و کاربرد هستند، دربر دارد:های نظریهمدیریت در حوزه لیرا که زیربنای مفاهیم ک
 .مدیریت یک فراگرد است 
 داللت دارد. نیمدیریت بر هدایت تشکیالت انسا 
 ابی به نتایج مطلوب است.تیری مناسب و دسگیممیبر تص نیمدیریت مؤثر مبت 
  تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است.مدیریت کارآ، متضمن 
 (.11:1395،میسال) های هدفدار، تمرکز داردتلیمدیریت بر فعا 

،سازمان یکنند که شامل اجزایی چون برنامه ریز  میرا دنبال  یمدیران در انجام وظایف خود فرآیند
ت هاست لیاست. مجموعه این فعا یر گیم میزش، ارتباطات، هدایت و تصگیدهی، نظارت و کنترل،ان

 (.1396اری،تیماهروبخ) سازد میسر میل به هدفها را نیو  گیدهد و هماهن میکه مدیریت را شکل 

 رهبری سیشنا( مفهوم2
و  یرهبر  هاز دیرزمان مورد توجه اندیشمندان و محققان مدیریت بوده و آنان همواره دربار یرهبر 

اند. علت ق کردهقییک رهبر اثربخش و موفق است، تح هکه سازند لیزوایای گوناگون آن، از جمله عوام
سازمان  گیدر پویایی و بالند تینقشی حیا یآن است که رهبر  یتوجه محققان به مسئله رهبر  لیاص

 و اثربخش بوده است یها به سبب وجود رهبران قواز سازمان یار سیت بقیکند و موفمیایفا 
 (.96:1390پیروز،)
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 یاست که درباره تعریف آن، اتفاق نظر زیاد نیاز جمله واژگا« رهبری»واژه نیرفتار سازما میدر رشته عل
آن تعریف وجود  یرا تعریف کنند برا یاند مفهوم رهبر که کوشیده نیوجود ندارد و تقریبًا به تعداد کسا

گرایانه است. -ار ذهنسیهمانند همه مفاهیم علوم اجتماعی، دلخواه و ب یدارد. در واقع، تعریف رهبر 
ست. در حال حاضر بهتر آن است که نیها مفیدترند اما هیچ یک، تعریف کاماًل صحیحی تعریف خیبر

 یمتفاوت درباره یک پدیده پیچیده چندبعد یهابه عنوان منبعی از، دیدگاه یاز مفاهیم متعدد رهبر 
باقری و ) راگرد نفوذ است، فیاستفاده شود. با وجود این، تقریبًا همگان توافق دارند که رهبر 

 (.161:1392آبادی،جفینمکاظ

 (.162:1392آبادی،جفینمو کاظ باقری) منبع:
 
 بحران سیشنا( مفهوم3
 باشدمی« crisis»آن، واژه  لیسیو معادل انگ« krisis»ن آن، واژه تیکه معادل ال« بحران»
های توسعه و مرکز آموزش و پژوهش) ش مطرح شدیش از پنج قرن پی(، ب59:1392،میپوررست)

 یگر  امر ید تی( و به عبار212:1389د،میع) ر حالتییو تغ گیآشفت(. بحران به صورت 7:1395نگری،آینده

 تعریف رهبری محقق

 کتز و کان
له جهت دهندگان سیبه و نیرهبری عبارت است از افزایش نفوذ بر ورای پذیرش ماشی

 معمول سازمان
 هدفافته برای تحقق نیهای گروهی سازماتلیرهبری عبارت است از فرآیند نفوذ بر فعا نگلیراخ و به

جاکوبز و 
 کسجی

دن به سیرهبری، فرآیند هدفمند کردن تالش جمعی و باعث کوشش داوطلبانه برای ر
 هدف است

 رابینز
ن هدف است و منبع اعمال نفوذ میرهبری، توانایی اعمال نفوذ در گروه در جهت تأ

 است میاحتماال پایگاه رس
مورهد 
 گریفن

 گیبدون زور برای هدایت و هماهن استفاده از نفوذ نیرهبری به عنوان فرآیند به مع
 های اعضای گروه در جهت تحقق هدف استتلیفعا

آرنولد و 
 فلدمن

رهبری، فراگرد اثرگذاری است؛ رهبری، عبارت است از اعمال نفوذ رهبر بر رفتار یک یا 
ا است که به طور هوشیارانه سعی دارد پیروانش ر سیتعداد بیشتری از افراد. او ک

 وادارد تا کارهای مورد نظرش را کنند
ویهریچ و 

 کونتز
ابی به تیرهبری عبارت است از فرآیند نفوذ در مردم به طوری که برای مشارکت در دس

 و گروهی ترغیب شوند نیاهداف سازما

 رضاییان
رهبری، فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر، مشارکت داوطلبانه کارکنان را در 

 کندمیطلب  نیهای سازمابرای کسب هدفتالش 

 نیالوا
زه و گیکوشد تا با ایجاد انمیرهبری، فرآیندی است که مدیریت سازمان ضمن آن 

، تسهیل و کارکنان را نیارتباطی مؤثر، ادای سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازما
 ل و عالقه به ادای وظایفشان ترغیب کندمیاز روی 
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 ان شده استیکند بمیجاد یو حساس ا یر عادیغ تییشود و موقعمیکه باعث به هم خوردن تعادل 
 ان ناگواریک جر ین مرحله یتوان گفت بحران اشاره به باالتر مین اساس ی( بر ا831:1390انوری،)
به  نیو انسا یعیطب یای که در اثر رخدادها و عملکردها(، و حادثه196:1381اران،افشار و همکصدری)

 ( دارد.16:1391مجتهدزاده،) دیآمیبه وجود  نیطور ناگها
واقع  یر گیممیتص یهاتیها و فور تیدهند، در اولومید قرار یرا مورد تهد یها منافع راهبردبحران 

ت یر واقعیت و غین واقعیسازند، مرز بمیها برقرار یر یپذبسیها و آنیمتقابل با ناام یشوند ارتباطمی
ن ی(، اما با ا144:1387،نیاربطاروشندل) اندازندمیش یرا به تشو میکنند و اذهان و افکار عمومیرا کدر 

، سیاسیاعم از ) شمندانیاز اند نیف گوناگویط یبحران از سو سیت به بحث و برریحال و با عنا
رامون یپ یات واحد شفاهی(، تاکنون گفتمان و ادب34:1387افتخاری،) و ...( گی، فرهنی، اقتصادیاجتماع

ن سطوح نیز به دامنه گسترده و همچنین امر یل الی( د27:1391رت،سیمحمدی) آن شکل نگرفته است
سندگان ینو می( اما آنچه فصل مشترک تما144:1387،نیاربطاروشندل) گرددمیمختلف بحران بر 

ک مرتبه از حالت نظم به حالت یکه  لیبرخورد تمام عوام لیجز تج یز یباشد،آن است که بحران چمی
ک یمند دگاه نظامی( در واقع از د105:1389ملکی و جوادیان،زادهحبیب) ستنیدرآمده است،  مینظ یب

م، میاینم یاز آن را که ما نظام فرع ییهاا قسمتی لیکه نظم نظام اص تییبحران عبارتست از: وضع
در  تییک بحران وضعی(. دیگر سخن،555:1391،سینیغالمح) زندمیآن را بهم  یدار یمختل کرده و پا

ر یی، تغگیدیکند که باعث از هم پاشمیجاد یشود را امیسطح جامعه که بر اساس نظم و قانون اداره 
 یروح یهایو گرفتار  میجاد نا آرایشود و با امیجاد فتنه، جنگ، تفرقه و ... یو هرج و مرج ا نیناگها
و ... درهم  تینی، امسیاسی، یاتحاد و انسجام( مردم را از ابعاد اجتماع) یمناسبات اجتماع نیو روا

 ا کل جامعه باشد.یاز جامعه  یشکند، خواه این وضعیت در بخشمی

 ری بحرانگی( نحوه شکل4
ای به شرایط تواند در هر محیط و جامعهمیازمند یک محرک است و این محرک نیبحران برای شروع 

تواند از یک سهل انگاری کوچک آغاز شده و در میو اجتماعی متفاوت باشد. بحران  سیاسیخاص 
ی بحران براساس ر گیری صحیح تبدیل به یک بحران شود. فرآیند شکلگیممیسایه عدم توجه و تص

خاصی  گیبندی است. هر مرحله خود، ویژ مسیتعیین شده است و به سه مرحله قابل تق« زمان وقوع»
 تیار حیاسیرندگان بگیممیو عمق آن مؤثر است و آگاهی از آن برای تص گیری، گستردگیدارد که بر شکل

 (.37:1391رت،سیمحمدی) است
 شودمی(: شرایطی است که به بحران منجر pre- crisis) الف(پیش از بحران

 زمان حال بحران() (: وقوع بحرانcrisis) ب(بحران
 (: زمان بازیابی و پایان بحرانpost - crisis) ج(پس از بحران

شود و با قرار گرفتن در موقعیت سخت میاز آشوب شروع  لیری بحران در یک نگاه کگیفرآیند شکل 
رندگان گیممیرود که تصمیای پیش شود و نهایتًا شرایط به گونهمینقطه خطر وارد  نیبه مرحله بعد یع
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م به موقع ندارند و بحران روی داده است. هر کدام از مراحل یاد شده میامکان الزم را برای اتخاذ تص
 شود: میهایی است که در جدول ذیل به صورت خالصه بیان گیدارای ویژ 

 (.38:1391رت،سیمحمدی) منبع:

 ری بحرانگیفرایند شکل 
 (.39:1391رت،سیمحمدی) منبع:

 ( انواع بحران5
 ز از هم هستند:مییها به دو حالت قابل تبحران لینگاه ک در یک

 الف( تک شاخصی 
بندی بحران که به نظر وی مسیگر بنا به دالئل خاص یک عامل و مؤلفه را در تقللیدر این رویکرد، تح

 اشاره نمود:توان به موارد زیر میسازد. در این ارتباط میاز ارزش راهبردی برخوردار است، برجسته 
، می، قوتینی، اجتماعی، اقتصادی، امسیاسیها را در اشکال ای براساس موضوع، بحران. عده1

 اند.بندی کردهو ... طبقه نی، سازماگیطبیعی، فرهن
ای منطقه) لی، فراملی، ملیهای محری( به بحرانگیفرا) گیها را از نظر گستردای بحران. عده2
 اند.م کردهسی( تقلیالملبینو 

 نبود قطعیت نقطه خطر موقعیت سخت آشوب
نبود 

 امکان

، به گیسرگشت
بهتر  نیصورت ناگها

یا بدتر شدن، 
 می، سردرگگیآشفت

 یا اضطراب

و پریشان  تیسخ
، شدیدترین لیحا

، رنج تیمرحله سخ
کشیدن، موقعیت 

سخت، تجربه 
ناخوشایند، تجربه 

 ناگوار

نقطه عطف، 
نزدیک شدن 

به مرحله 
 خطرناک

نبود قطعیت، بحران 
بحران اعتماد به ) نانمیاط

 نینفس(، کاهش ناگها
اعتماد به نفس(، ) نانمیاط

ندانستن اینکه چه کاری 
باید انجام داد یا به چه 

 باید معتقد بود

نبود 
توافق 

ار سیب
 باال
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، نیشود. ناگهامیبندی بحران از آن استفاده . فرآیند بروز شاخص دیگری است که برای طبقه3
 اند.مسیاز انواع این تق گیهم نی، کنوجیتدری

 گیبودن ویژ  ر کنندهگیبودن و غافل نیباشد چرا که ناگها لیتواند شاخص قابل قبومیالبته فرآیند بروز، ن
 (.31-32: 1391رت،سیمحمدی) را بحران دانست جیتوان یک امر تدریمییک بحران است و ن لیاص

 ایب( چند شاخصه
شوند. از میم سیها با رویکرد دو یا چند شاخصه تقهای بحران، بحرانبندیی دیگری از طبقهدر دسته 

 اشاره داشت:توان به موارد زیر میآن جمله 
یا  نیبودن و دیگری ف جییا خار لیکند، یک طیف داخمیاز دو طیف استفاده  1ترافمی. 1

 نیهای فتوان چهار نوع بحرانمیدهد. به این طریق میاجتماعی بودن بحران را نشان 
 را از هم جدا کرد  جیو اجتماعی خار لی، اجتماعی داخجیخار نی، فلیداخ

بندی و شدت به نوع دیگری از طبقه گیهمکاران با ترکیب دو شاخص پیچید. پورعزت و 2
 شوندمیبندی بندی چهار نوع مختلف دستهکنند. در این طبقهمیاشاره 

بندی خود استفاده ری و درجه آگاهی در طبقهگیممیزان تهدید، زمان تصمیی . هرمان از سه مؤلفه3
همچون یک  لیمد  z ،y ،xکرده است. هرمان با قراردادن هریک از سه شاخص بر روی محورهای 

مکعب ساخت که به مکعب بحران معروف شده است. او براساس این سه شاخص هشت نوع بحران 
 برد  میرا نام 

                                                           
1 Mitroff 
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 درجه آگاهی ریگیممیزمان تص زان تهدیدمی انواع بحران

 ریگیغافل کم شدید شدیدهای بحران

 ریگیغافل نیطوال شدید های نوظهوربحران

 ریگیغافل نیطوال ضعیف های کندبحران

 ریگیغافل کم ضعیف های ویژهبحران

 شده نیبیپیش کم شدید سیهای انعکابحران

 شده نیبیپیش نیطوال شدید های عمدیبحران

 شده نیبیپیش نیطوال شدید های عادیبحران

 شده نیبیپیش کم ضعیف های اداریبحران

 (.33:1391،رتسیمحمدی) منبع:

 سه بحران  تمایز( 6
 های طبیعیبحران

 شوندمیایجاد  گیها در اثر بروز تغییرات جوی یا فیزیولوژیکی در محیط زنداین دسته از بحران
 لیهای اجتماعی داخبحران

 شورش، اعتصاب، آشوب و ... استها شامل این دسته از بحران
 جیهای اجتماعی خاربحران

 و ... است لیالملر، تحریم، انزوا در عرصه بینخیها شامل جنگ و تساین دسته از بحران
 مدیریت بحران  سیشنا( مفهوم7

 نیفرو نشاندن آتش؛ به این مع نیبه مدیریت بحران براین باور بود که مدیریت بحران یع تینگرش سن
کنند تا ضرر ناشی می، سعی نیشینند و پس از بروز ویراینمکه مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور 

ر، خینگرش به این واژه عوض شده است. بر اساس معنای ا گیبه تاز  لیها را محدود سازند. واز خرابی
آینده در داخل  لیبرای مواجهه با تحوالت احتما لیهای عمبرنامهها و ای از طرحهمواره باید مجموعه

رویارویی با  گیآینده بیندیشند و آماد لیها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتماسازمان
منظم و کسب  نینشده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش بی نیبیوقایع پیش

تاکید دارد که به طور جدی شهرت،  جیو خار لیبرای رویارویی با آن دسته از مسائل داخ گیآماد
(. در واقع مدیریت بحران عبارت است 20:1385،نیرضوا) کنندمیسودآوری و با حیات سازمان را تهدید 

حداقل رساندن  و فراهم کردن تمهیدات و تدارکات الزم برای رویارویی با بحران و یا به گیاز ایجاد آماد
(. از این رو مدیریت بحران دانشی کاربردی 1353:1395آباد،حبیبقیژاد و صادینمهد) آثار تخریبی آن

های الزم را ریگیتوان پیشمیل آنها، لیها و تجزیه و تحمند بحراناست که طی آن با مشاهده نظام
سریع و بهبود و بازسازی  نیثرات، امدادرساانجام داد و در صورت بروز بحران، در خصوص کاهش ا

 (.304:1396،سینیخانکه و ح) اوضاع اقدام کرد
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ها و مدیریت بر آنها، در شیوه اتخاذی برای کنترل بحران خالصه ترین شاخصه تفاوت بین بحرانلیاص
ها و کنترل بر آنها توفیق حاصل شود، به ی از بحرانرندهگیشود. هر چقدر در ایجاد موانع پیشمی

 ها عبارتند از:در کنترل بحران سیز موفق خواهد بود. پنج مورد اسانیهمان نسبت، مدیریت بحران 
 از دارد.نی. کنترل بحران به مدیریت قوی و با اعتماد به نفس باال 1
 طلبد.می . هر بحران، راه حل خاص خود را با توجه به شرایط و مقتضیات مربوط2
 ار ضروری است.سی. کنترل اطالعات در مدیریت بحران، ب3
 ق در مدیریت بحران، الزم است.قیبندی د. زمان4
-67: 1386توالیی،) ار راه گشا و موثر باشدسیتواند در کمک به کنترل آن بمیبحران  سی. گروه برر5

66.) 
 ( مراحل مدیریت بحران 8

ست، و یک مدل نیای بحران که به تنهایی متعلق به هیچ یک از نویسندگان توان مدل سه مرحله می
رسد را مطرح کرد. این مدل از سه مرحله، قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران میجامع به نظر 

ن یاز بحران، مرحله ح یر گیجلو  یاقدامات برا میتشکیل شده است مرحله قبل از بحران شامل تما
نان از رفع میپاسخ و مقابله با بحران و مرحله پس از بحران شامل اط یبرا ییهابه گام بحران مربوط

ودادی و ) از رخ داد مجدد آن است یر گیداد به منظور جلو یاز رو یر گیادیت سازمان و نیبحران و ام
 (.89:1389همکاران،

  ( واژه بحران در قرآن 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1391رت،سیمحمدی) منبع:
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 برای مدیریت بحران بر اساس آیات قرآن  تی( اقدامات مدیری10
 قبل از بحران تیاقدامات مدیری

 هدایت و تربیت
و غیره(در جهت اهداف تعیین شده  نیانسا) یکی از وظایف مدیران هدایت و کنترل منابع

و غیر  نیباشد به عبارت دیگر مدیران با هدایت و کنترل منابع خود اعم از منابع انسا می
 کنند میر درست هدایت سیرا در م نیانسا

 موعظه حسنه
یکی دیگر از اقدامات مدیران در قبل از وقوع بحران این است که افراد را نسبت به پیامدهای 
کارها و رفتار نادرست آنها آگاه کنند و آنها را از انجام کارهای نادرست و خطا برحذر دارند 

 تا سازمان دچار بحران نگردد
 بیدار کردن وجدان

ریم یکی از گیاگر یک مدیر را همچون مربی برای هدایت و تربیت کارمندان در نظر ب
زدایی کارمندان برای غفلت تیهای مهم آن مربی این است که از هر موقعیتلیمسئو

ت قیها غفلت و گمراهی است که باعث عدم موفاستفاده کند زیرا یکی از مهمترین آفت
شود از این رو الزم است که مدیران با استفاده از وسایل و امکانات مختلف میزمان فرد و سا

 کارمندان خود را از خواب غفلت بیدار کنند.
 قیارائه برهان منط

فرمانبرداری دیگر کارایی و اثربخشی الزم را  –های دستوردهی امروزه ثابت شده که روش
 قیو منط لیهای عقبایست با استدالل و استنتاجمیان ها و به تبع آن مدیرندارد و سازمان

کارمندان خود را به سوی اهداف تعیین شده سوق دهند این نکته مهم در داستان هدایت 
 ع( مشهود و بارز است.) سیاسرائیل توسط حضرت مونیب

 یادآوری الطاف الهی
ها تالش میآن است که مدیران تما ری از بروز بحرانگییکی از مهمترین راه کارها برای از جلو 

ری از وقوع بحران انجام دادند را به کارمندان خود گیرا که برای جلو  تیها و اقداماو کوشش
که انجام شده پند و  تیها و اقدامایادآوری کنند و به آنها اکیدا توصیه کنند که از تالش

ها اما با شکل و ظاهری جدید حرانرند تا در آینده و در اثر غفلت دچار همان بگیعبرت ب
 سیشود به طوری که حضرت مومیاسرائیل مشاهده  نینشوند این امر در داستان قوم ب

جویم شما را خدای؟ همان خدایی که شما میچون "بجز خدای  تیع( با به کار بردن عبار)
الهی را به قوم خود مردم عصر خود(برتری داد" در صدد آن بود که الطاف ) اننیرا بر جها

 ری نمایدگییادآوری کند تا از بروز بحران جلو 
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 قبل از بحران تیمربوط به اقدامات مدیری نیاستنادات قرآ

 استنادات لیدی و اصلیمتغیرهای ک
 هدایت و تربیت

حرکت در امتداد راه پیامبران قبل 
 از خود

 25سوره حدید،آیه 

 163سوره نساء،آیه  وحی

 آیات،معجزات
سوره مومنون،آیه  ؛5سوره ابراهیم،آیه  ؛96سوره هود،آیه  ؛153سوره نساء،آیه 

 38سوره ذاریات،آیه  ؛46؛سوره زخرف،آیه 23؛سوره غافر،آیه 45

 کتاب() فرقان
؛سوره 145؛سوره اعراف،آیه 91،154سوره انعام،آیه  ؛53،87سوره بقره،آیات 

سوره  ؛35سوره فرقان،آیه  ؛49ن،آیه سوره مومنو ؛48سوره انبیاء،آیه  ؛2اسراء،آیه 
 12احقاف،آیه 

 موعظه حسنه
هشدار در ارتباط با کفران نعمت 

 و نازل شدن عذاب الهی
 81سوره طه،آیه 

دعوت به تقوا و پرسشتش خدای 
 یگانه

 84سوره یونس،آیه 

 لیو عق قیارائه دالیل و استنتاج های منط
 نیشکافتن دریا و عبور دادن ب

 اسرائیل از آن
 138؛ سوره اعراف،آیه 90؛سوره یونس،آیه 50سوره بقره،آیه 

 117،120؛سوره اعراف،آیات 69،70؛سوره طه،آیات 45،46سوره شعراء،آیه  شکست ساحران
 78؛سوره طه،آیه 50سوره بقره،آیه  غرق شدن فرعون و سپاهیانش

 92سوره بقره،آیه  معجزات آشکار
 بیدار کردن وجدان

 سیحضرت مو میپرسش استفها
 ع()

 140سوره اعراف،آیه 

یادآوری الطاف خداوند نسبت به 
 اسرائیل نیقوم ب

 40،47،49سوره بقره،آیه 

 یادآوری الطاف الهی

 اسرائیل نینجات دادن ب
؛ سوره اعراف،آیه 65؛ سوره شعراء،آیه 6؛ سوره ابراهیم،آیه 90سوره یونس،آیه 

 80؛ سوره طه،آیه 138،141
 61؛سوره شعراء 50سوره بقره،آیه  شکافتن دریا

 137؛سوره اعراف،آیه 50سوره بقره،آیه  غرق فرعون،شکست فرعون
 80،81سوره طه،آیات  دادن سلوی و غذا

برتری دادن نسبت به مردم زمان 
 خود

 140سوره اعراف،آیه 
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 حین بحران تیاقدامات مدیری
 مناظره و بیان حکمت

جه مطلوب آن است که تیدن یک نسیها در به ثمر رترین روشکاربردییکی از موثرترین و 
اند به مناظره بپردازد و از مدیران با افراد خاطی که باعث ایجاد بحران در سازمان شده

گردد پرهیز نمایند این روش مناظره میهای غیر معمول که فقط منجر به تشویش روش
ر بروز بحران شناسایی شوند و با توجه به آنها بتوان از بروز کند که عوامل موثر دمیکمک 
 ری به عمل آوردگیجلو  تیهای آبحران

 استعانت از خداوند
 ازمندندنیهای جامعه، رهبران به دعا و لطف الهی بیش از دیگران در طوفان انحراف

 (180:3،جتیقرائ)
 ت و قاطعیت الهیمیحاک

ترین اصل در زمان مهار و کنترل بحران، بتوان گفت مهمترین و شاید لییکی از اص
ن بدون توجه به نیشود که قوامیبازخواست و مجازات خاطیان آن است در این امر تاکید 

ت و قاطعیت الهی را میها و زد و بندهای موجود اجرا شود، قرآن به صراحت حاکگیوابست
 کندمیع( بیان ) ضرت لوطهای مختلف همچون مجازات همسر حدر داستان

 اعمال رفتار قاطعانه
زا اعمال رفتار قاطعانه است زیرا نباید ترین رکن در برخورد با بحران و عوامل بحرانمهم

اعمال رفتار قاطعانه( ) کارمندان اینگونه بپندارند که بحران ایجاد شده کم ارزش است این امر
ز نیشود میرا برای سازمان متحمل  میکه بحران ایجاد  شده ضررهایی ک نیدر زما تیح

ن منوال را ادامه داده و باعث بروز میباید اعمال شود تا سبب نشود که کارمندان ه
 های بعدی شوند.بحران

 حین بحران تیمربوط به اقدامات مدیری نیاستنادات قرآ
 استنادات لیدی و اصلیمتغیرهای ک

 بیان حکمت مناظره و
 86،89سوره طه،آیات  بت ها نیمناظره با قوم در جهت عدم ناتوا

 98سوره طه،آیه  طره خداوند بر همه عالمسییاداوری قدرت و 
 استعانت از خداوند

 151سوره اعراف،آیه  ع() دن بی گناهی حضرت هارونمیپس از فه سیدعای حضرت مو
 ت و قاطعیت الهیمیحاک

 150سوره اعراف،آیه  ع() حضرت هارونبرخورد شدید با 
 92،93سوره طه،آیات  ع() بازخواست حضرت هارون

 اعمال رفتار قاطعانه
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 150؛سوره اعراف،آیه 86سوره طه،آیه  با حالت غضبان آمدن
 150سوره اعراف،آیه  ن انداختن توراتمیبه ز

 86سوره طه،آیه  قوم تیبرخورد با بت پرس
 92سوره طه،آیه  ع() بازخواست هارون
 95سوره طه،آیه  بازخواست سامری

 
 بعد از بحران تیاقدامات مدیری

 بازخواست
زا مورد بازخواست قرار یکی از اصول مدیریت پس از  بحران آن است که عوامل بحران

 رند تا عمدی و یا سهوی بودن اعمال خاطیان مشخص گردد.گیب
 شناخت عامل ایجاد کننده بحران

ترین اقدام مدیران لیترین و به عبارت بهتر اصعامل ایجاد کننده بحران یکی از مهمشناخت 
باشد زیرا مشخص شدن عامل ایجاد کننده بحران به شناسایی علت ایجاد بحران کمک می
 کندمی
 نحوه ایجاد بحران سیبرر

است زیرا با  ری بحرانگییکی دیگر از اصول مدیریت بحران اصل مطالعه و نحوه شکل
های ری از بحرانگیتوان اقدامات الزم برای جلو میری بحران گیل نحوه شکللیتجزیه و تح

 مشابه را انجام داد.
 زاحذف عامل بحران

شود افراد دیگر در سازمان از میاست که منجر  تیزا یکی از اقداماحذف عامل بحران
زا ن حذف عامل بحراننیرند همچگیبحران عبرت بسرگذشت و مجازات عامل ایجاد کننده 

زا تاثیر بسزایی روی عدم وقوع مجدد بحران دارد البته الزم به ذکر است حذف عامل بحران
باشد ممکن است مدیران برای تنبیه افراد خاطی میمنوط به کشتن یا اخراج از سازمان ن

 رندیگتنبیهات دیگری چون کم کردن حقوق و ... در نظر ب
 اقدام ویژه

 نیز اگر كسانیای امروز نین دنیست در قوانیو مذهبی  نیین موضوع منحصر به مسائل دیا
ا استعمار آن یرا به خطر افكنند و مقّدمات نابودی  تیت ملیدست به كاری بزنند كه موجود

 نیمایاظهار پشدهند و تنها به میها شدت عمل به خرج ها را فراهم كنند، مسلمًا در برابر آن
شان ندگانیها و هم آز آن است كه هم خود آننین شدت عمل یكنند. منظور از امیقناعت ن

 (453:1392،تیمحال لیرسو) شه از سر به در كنندمین فكری را براى هنیچ
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  نید دادن و حذف نگرامیا
سازماندهی مجدد افراد ها، نیمدیران در بعد از بحران کاهش نگرا سییکی از اقدامات اسا

ها و نیدن به اهدافی است که از قبل تعیین شده است؛ نگراسین منابع الزم برای رمیو تا
باشد و اگر به موقع میار خطرناک تر از خود بحران سیهای بعد از رخ دادن بحران بتشویش

تری نگیضررهای سنو با اقدامات الزم آثار برجای مانده بحران کنترل نگردد سازمان متحمل 
 گرددمی

 ریگیعبرت و یاد
نه میها پند دادن به مخاطب و فراهم کردن زها و سرگذشتهدف قرآن از بیان داستان

( مثال در جریان ساحران و 232:1385مقدم، میقائ) عبرت گرفتن و متذکر شدن اوست.
ع( و غیره مخاطب ) سیان و سپس گمراهی قوم مونیع( و قومش بر فرعو) سیپیروزی مو

( به عبارت دیگر 232:1385مقدم، میقائ) سازد-میرا به گرفتن پندها و مواعظی رهنمون 
ها و سرگذشت اقوام در قرآن و انجام توان این گونه بیان کرد که با مطالعه داستانمی

 ری کردگیجلو  تیهای آتوان از  بروز بحرانمیاقدامات الزم 

 بعد از بحران تیمربوط به اقدامات مدیری نیاستنادات قرآ
 استنادات لیدی و اصلیمتغیرهای ک
 بازخواست

 86سوره طه،آیه  برخورد با مردم 
 92،93سوره طه،آیات  ع() برخورد با حضرت هارون

 95سوره طه،آیه  برخورد با سامری
 شناخت عامل بحران

 86،87طه،آیه  سوره گیبازجویی از مردم در ارتباط با گوساله ساخت
ع( در ارتباط با گوساله ) بازجویی از حضرت هارون

 گیساخت
 92،93،94،95سوره طه،آیات 

 نحوه تشکیل بحران سیبرر
 95سوره طه،آیه  بازجویی از سامری 

 96سوره طه،آیه  اعتراف سامری در ارتباط با نحوه ساخت گوساله
 حذف عامل بحران زا

 97سوره طه،آیه  گیاز بین بردن گوساله ساخت
 97سوره طه،آیه  در مورد سامری سینفرین حضرت مو

 97سوره طه،آیه  اسرائیل نیمجازات سامری و طرد آن از قوم ب
 اقدام ویژه
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سوره اعراف،آیه  51،54،92سوره بقره،آیات، و مجازات آن تیشرک پرس
152 

 54سوره بقره،آیه  مجازات قوم برای پذیرش توبه
 بازسازی() نیحذف نگراد دادن و میا

 52،54سوره بقره،آیات  ؛149سوره اعراف،آیه  توبه کردن و نوید پذیرش توبه 
 82سوره طه،آیه  خداوند گینشان دادن بخشند

 154سوره اعراف،آیه  آوردن تورات برای هدایت مجدد قوم
 154سوره اعراف،آیه  فرونشاندن خشم

 ریگیعبرت و یاد
 152سوره اعراف،آیه  اسرائیل نیقوم بمجازات بت پرستان 

 سوره های طه،اعراف،بقره و ... اسرائیل در قرآن نیسرگذشت قوم ب سیبرر
 152سوره اعراف،آیه  مجازات طغیان گران نسبت به نعمت های الهی 

 
 هاپیشینه

 خالصه پژوهش سال سندهینام نو عنوان پژوهش فیرد

1 

اصول مدیریت 
بحران در قرآن 

با تاکید بر کریم 
قصص انبیاء 

 ع() اولوالعزم

 1389 رتسیمحمدی

را که دارای معنا  نیهای قرآدر این پژوهش واژه
و مصادیق مشترک با مفهوم بحران هستند 

شد و در ادامه در این پژوهش  سیکشف و برر
ع(، ) حضرت نوح گیاز زند نیسه داستان قرآ

ص( که ) ع( و نبی مکرم اسالم) سیحضرت مو
جه مدیریت تیکننده وقوع بحران و در نبیان

باشد برگزیده شد و در میبحران توسط ایشان 
ری بحران، گیای شکلقالب فرآیند سه مرحله

ل قرار گرفت. نهایتا" پس از استخراج لیمورد تح
ع( در ) اصول مدیریت بحران توسط انبیاء
زده اصل سیقصص مورد نظر، آنان مقایسه و 

ترین این اصول د. مهممشترک شناسایی ش
، آگاهی گیو ایجاد آماد نیبیعبارتند از: پیش

ری، پاسخ دهی سریع، بازسازی، گیبخشی، پیش
 بحران. سیحذف عوامل بحران زا، مطالعه و برر

2 

 یساز تمدن
 مییابراه یایانب

ها و فتنه
 راهکارها

منتظرالقائم و 
 همکاران

1389 
 

 سیحضرت مو تییر یمد یهاگیژ یو سیبه برر
اصالح  یمدون برا یان برنامهیبه منظور تدوع()

 گیو فرهن سیاسی یهااجتماع در برابر فتنه
 اند.پرداخته
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: یمطالعه مورد)
 سیحضرت مو

 (ع()

3 

و  یانتقاد سیبرر
 سیشنامیپارادا
 یهاهینظر 
در بستر  یرهبر 
قرآن و ) میاسال
 ث(یحد

سلمان 
 انیدچیسف

1390 

 یهاهیدر نظر  یرهبر  یهاهیمحقق با نقد نظر 
هینظر  خیده است که برسیجه رتین نیبه ا ،یغرب
 یهادر بستر آموزه یدر مورد رهبر  یامروز  یها

به  یپرداز هیست؛ اما نظر نیقابل استفاده  میاسال
 در حال حرکت است. میاسال یهاسمت آموزه

4 

تبیین الگوی 
رهبری قوم 

اسرائیل به نیب
دست حضرت 

ع(؛ ) سیمو
 نیپژوهشی قرآ

مصباح الهدی 
باقری و 

محمدرضا 
نجف  میکاظ

 آبادی

1392 

آیه از قرآن کریم، عالوه  1130 سیپژوهشگر با برر
های این قوم، الگوی گیبر شناخت رفتارها و ویژ 

در مواجهه با این قوم را  سیرهبری حضرت مو
 که در بیان مبین قرآن آمده، تبیین نموده است

5 

مدیریت بحران 
آن کریم با در قر

-رویکرد بحران

های روحی و 
 معنوی

-قیمحسن ت

 پورجاوی
1390 

در این پژوهش نشان داده شد که از  لیبه طور ک
های روحی و معنوی در جمله عوامل ایجاد بحران

توان به خالء معنویت، می نیجوامع کنو
و  قیت اصول اخالمیخدافراموشی، فقدان حاک

هایی یاد کرد که این عوامل، و ارزش نیدی
های روحی و معنوی در جوامع ساز بحرانسبب

شده است و لذا با استفاده از یک  نیکنو
آن  تیمدیریت بحران سازنده که منشأ مدیری

توان میباشد می نیعلوم و معارف الهی و قرآ
زده امروزی را به سر انسان سرگردان و حیران

رت پاک الهی و کمال منزل مقصود که همان فط
است سوق داده و با یک ارتباط  نیواالی انسا

 های معنوی،الهی درست و پایبندی به ارزش
رو بشر مدیریت های روحی و معنوی پیشبحران

 خواهد شد.

6 

مدیریت ) 
بحران از دیدگاه 

قرآن با محوریت 
 سوره یوسف(

د سیعبدال
 عفری

1394 

زه شناسایی مدیریت گیدر این پژوهش که به ان
بحران تدوین شده است نتایج ارزنده و کاربردی 

استخراج  لیهای احتماز جهت مدیریت بحراننی
مدیریت بحران به  سیگردید. در تمام مراحل برر
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زی قبل و هنگام و پس از زا و بحرانعوامل بحران
بحران با استناد به کتب معتبر و نظر اندیشمندان 

ری و سیهای تف.جنبهمعاصر اشاره شده است
این پژوهش دارای  خیبحث های روایی و تاری

باشد.درنهایت پس ازاستخراج اصول  میت میاه
مدیریت بحران توسط این پیامبر در قحطی مصر 
به چند اصل ازاصول مدیریت بحران دست یافته 

است.که مهمترین این اصول عبارتنداز: پیش 
ی، ر گی،آگاهی بخشی، پیشگیوایجاد آماد نیبی

-پاسخگویی سریع، بازسازی، حذف عوامل بحران

قرار  سیبحران. را مورد برر سیزا، مطالعه وبرر
 دهد

 

 هال بحرانلیو تح سیبرر 
 . بحران زلزله1

سال گذشته بیشترین  12برنامه عمران سازمان ملل متحد کشور ایران در  2004بر اساس گزارش سال 
گردد مین گزارش اشاره میجهان در اثر زلزله داشته است. در هانه را در سطح لیشدگان سا-آمار کشته

 46نوع بال از  36شود. وجود میا محسوب نیز دخیکشور حادثه  15ایران یکی از  میکه جمهوری اسال
های متعدد و دیگر بالیا در ایران حاکی از نوع بالی طبیعی شناخته شده در جهان همچون بروز زلزله

توان آن را یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای میز است و خیه ایران کشوری بالاین امر است ک
از زلزله های  خی(.در این راستا  در زیر  به بر302:1396،سینیخانکه و ح) وقوع حوادث و بالیا دانست

 شود میر اشاره خیرخ داده در کشورمان در چند سال ا
 گرفت. نیقربا 70ریشتر  6.1ی با قدرت ادر شهر بروجرد زلزله 2006مارس  31 -
 گرفت. نیقربا 7ریشتر  6.1زلزله ای با  2008سپتامبر سال  10 -
 گرفت. نیقربا 19ریشتر  5.9در شهر دامغان زلزله ای با قدرت  2010آگوست  27 -
 گرفت. نیقربا 11آباد نسیریشتر در ح 6.5ای با قدرت ، زلزله2010دسامبر سال  20 -
 گرفت. نیقربا 2ریشتر در شهر کهنوج،  5.3ای با قدرت زلزله 2011سال ژوئن  15 -
ن لرزه که بزرگ ترین آن میز 3، در استان آذربایجان غربی 2012آگوست سال  11 -

 نفر کشته شدند. 306ریشتر قدرت داشت روی داد. در پی این زلزله  6.2
اس بزرگای قیدر م 7.3 گیبه بزر  یالرزهنمی( ز1396آبان  21) 2017نوامبر سال  12 -

 32گشتاوری در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق در 
 (.همشهری آنالین) کیلومتری جنوب غربی شهر حلبچه عراق ایران رخ داد



  30            یقرآن یکردها و اضطرارها با رودر تقابل با بحران یرانا یاسالم یجمهور  یریتیمد یراهبردها

نه ی مدیریت میترین حلقه های مفقوده در ز لیهای انجام شده در حال حاضر یکی از اص سیبا برر
 میحران های طبیعی فقدان یک ساختار مناسب در خصوص مدیریت بحران های طبیعی در کشور ب

مناسب در راستای مقابله با حوادث  تیباشد. بنابراین الزم است کشورمان مجهز به ساختارهای مدیری
 (.302:1396،سینیخانکه و ح) طبیعی در سطوح مختلف گردد

گانه شناسایی  16وضعیت مطلوب در بحران زلزله با توجه به اصول دن به  سیالزم برای ر تیاصول مدیری
 شده

 ردیف
اصول 

 شناسایی شده
 اقدامات مقتضی برای بحران زلزله

 قبل از بروز بحران

1 
هدایت و 

 تربیت
ز، تقویت استحکام خیهای آموزشی، شناسایی شهرهای زلزلهبرگزاری دوره

 هاساختمان

 موعظه حسنه 2
سازی بدون در نظر گرفتن موازین پیرامون  پیامدهای ساختمان نیرسااطالع

 میعل

 ارائه برهان 3
فواید و  سیبر بروز زلزله و برر نیمب میهایی بر پایه مستندهای علارائه برهان

 مضررات آن و لزوم اتخاذ راه کارهایی برای کاهش خسارات آن

4 
بیدار کردن 

 وجدان
ن در اثر عدم توجه به گیسن لیو ما نیبر بروز تلفات جا نیارائه شواهدی  مب

 زلزله

5 
یادآوری الطاف 

 الهی
برای یک کشور ایجاد نماید  نییادآوری این امر که بروز زلزله فواید فراوا

 همچون کشف معادن با ارزش و یا بهبود شرایط توپوگرافی یک کشور
 حین بحران

6 
مناظره و بیان 

 حکمت
های دستگاه میپیرامون زلزله ایجاد شده و مناظره با تما سیبحث و برر

 مسئول

7 
استعانت از 

 خداوند
 طلب کمک و یاری از خداوند جهت پشت سر گذاشتن بحران ایجاد شده

8 
ت و میحاک

 قاطعیت الهی
 های اجرایی مربوطهن و دستگاهلیمسئو میبرخورد با تما

 رفتار قاطعانه 9
که در بروز بحران و تشدید آن نقش  لیو عوامبرخورد قاطعانه با افراد 

 داشتند
 بعد از بحران

 بازخواست 10
های اجرایی، مهندسان ساخت و ساز و ... به خاطر عدم بازخواست دستگاه

 توجه به پدیده زلزله و اتخاذ اقدامات الزم جهت کاهش اثرات زیان بار آن
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11 
شناخت عامل 

 بحران

، نیهای امدادرساسازمان) ها همچونشناسایی تمام اشخاص و سازمان
سازی و ...( که به نحوی های ساختمانری کننده، شرکتگیهای پیشسازمان

 انددر ایجاد بحران به وجود آمده نقش داشته

 مطالعه بحران 12
-زان خسارتمیزلزله ایجاد شده و شناسایی عوامل موثر،  میستسیمطالعه 

  لیو ما نیهای جا

13 
حذف عوامل 

 زابحران
تزلزل مقام و یا برکناری عوامل اجرایی و  باطل کردن مجوزها و پروانه های 

 ن مربوطه سیسازی و مهندهای ساختمانکاری شرکت

 اقدام ویژه 14
ب قرار دادن افرادی که به نحوی در ایجاد بحران نقش داشته و یا قیتحت تع

 انداز بحران ایجاد شده سوء استفاده کرده

 دادند میا 15
کامل به  نیها و مراکز در سریع ترین زمان و امدادرسابازسازی کامل ساختمان

بازماندگان، ایجاد اشتغال برای مناطق بحران زده، همدردی با بازماندگان، 
 زده و ...اختصاص بودجه برای مناطق زلزله

16 
عبرت و 

 ریگییاد

تصاص بودجه شناسایی نقاط ضعف در بحران ایجاد شده و تقویت آنها، اخ
-ها با تکیه بر اصول مقاومز، تقویت ساختمانخیمشخص برای مناطق زلزله 

همچون آب، ) سریع نیهایی برای امدادرساو ساختن مکان نیبیسازی، پیش
هایی ز در زمان وقوع زلزله، اتخاذ شیوهخیغذا، پوشاک و ...( به مناطق زلزله

به  میای و غیر بوافراد غیر حرفهری از ورود گیسریع و جلو  نیبرای امدادرسا
 ز در هنگام وقوع زلزله خیمناطق زلزله

 لسیبحران . 2
ل عبارت از یک جریان آب شدید استثنایی است که امکان دارد از بستر طبیعی رودخانه لبریز شده سی

سریع برف و های شدید، ذوب جه ریزش بارانتیتواند نمیل سیو اراضی اطراف بستر را اشغال نماید. 
که وارد مناطق شهری گردد  تییخ و یا تخریب سدها باشد. علت وجود این فرایند هر چه باشد وق

گردد، زیرا که شهر در جریان رشد و توسعه خود -میموجب ایجاد خسارات و گاهی تلفات زیادی 
تقوایی و ) دهدمیها و بسترهای رودخانه( را مورد تجاوز قرار لسیم) فضاهای هیدرولوژیکی طبیعی

ر خیهای رخ داده در کشورمان در چند سال السیاز  خیدر این راستا  در زیر  به بر (.66:1390،نیمالیس
 شودمیاشاره 

 نیتلفات انسا سال وقوع لسی ردیف
 کشته و مفقود 500بیش از  1380 1گلستان  1
 کشته و مفقود 300بیش از  1366 دربند یا تجریش 2
 کشته 60بیش از  1378 نکا 3
 کشته 57 1377 ماسوله 4
 کشته 50 1381 2گلستان  5
 کشته و مفقود 28 1394 تهران و مازندران 6
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 کشته و مفقود 14 1387 بازفت و شهرکرد 7
 کشته و مفقود 8 1394 ایالم 8
 کشته و مفقود 7 1388 قم 9

 (salamatnews.com) منبع:
توان از طریق اقدامات ساختاری میل و یا کاهش احتمال وقوع آن سیری از وقوع گیبه منظورپیش

ل و سیل، خطر سیو هشدار  نیبیای مانند پیشالب مانند احداث سد و یا اقدامات غیر سازهسیکنترل 
(. امروزه مدیریت 1393و همکاران، نیمجردکاها) و غیره اقدام نمود میمدیریت ریسک، مشارکت عمو

باشد. میل و عواقب ناشی از آن سیو اثربخش در کنترل  سیل یکی از ابزارهای اساسیدر بحران 
و  نیقبل از بحران، پاسخ فوری در حین بحران، بهبودی، بازتوا گیمدیریت بحران دارای فازهای آماد

 (1396خانکه و پرستش،) باشد میبازسازی پس از بحران 
گانه  16ل با توجه به اصول سیدن به  وضعیت مطلوب در بحران سیالزم برای ر تیاصول مدیری

 شناسایی شده

 ردیف
اصول شناسایی 

 شده
 لسیاقدامات مقتضی برای بحران 

 قبل از بروز بحران

1 
هدایت و 

 تربیت
از وضعیت آب و هوایی کشور،  نیرساهای آموزشی، اطالعبرگزاری دوره

 میل بندها منطبق بر اصول علسیساختن سدها و 

 موعظه حسنه 2
زیست همچون ساختن ساختمان در پند و اندرز پیرامون عدم تخریب محیط

پیرامون عواقب  نیرساهای طبیعی، اطالعلسیحریم رودخانه، تخریب م
 زیستناشی از تخریب محیط

 ارائه برهان 3
زیست و عدم ل در صورت تخریب محیطسیبر بروز  نیمبت میدالیل علارائه 

 کنندهپیشگری تیاتخاذ اقداما

4 
بیدار کردن 

 وجدان
زان تلفات میهای ایجاد شده در کشور و لسیهای از تاریخچه ارائه گزارش

 ن و مردملیجهت آگاه کردن و هشدار دادن به مسئو لیو ما نیجا

5 
یادآوری الطاف 

 الهی
-میهای الهی است و زیست جز نعمتیادآوری این امر که باران و محیط

 ری کردگیبایست با درست استفاده کردن از آنها از بروز بالیای طبیعی جلو 
 حین بحران

6 
مناظره و بیان 

 حکمت
ل بحران ایجاد شده و شناسایی علل لیتشکیل جلسه فوری برای تجزیه و تح

 آن

7 
استعانت از 

 خداوند
 کمک و یاری از خداوند جهت پشت سر گذاشتن بحران ایجاد شده طلب

8 
ت و میحاک

 قاطعیت الهی
 های اجرایی مربوطهن و دستگاهلیمسئو میبرخورد با تما



 1399تابستان  /دومشماره حکمرانی متعالی/                                                              33 

 رفتار قاطعانه 9
که در بروز بحران و تشدید آن نقش  لیبرخورد قاطعانه با افراد و عوام

 داشتند
 بعد از بحران

 بازخواست 10
نفع و دست اندرکاران به خاطر عدم توجه به ن ذیلیمسئوبازخواست 

زیست و فقدان ساز و از محیط لیو استفاده غیر اصو تیزیسمسائل محیط
 کنندهریگیکارهای پیش

11 
شناخت عامل 

 بحران

که چه از حیث عدم اجرای اقدامات مناسب و  نیکسا میشناسایی تما
به مردم از وضعیت آب و  نیمقتضی و چه از حیث عدم آگاهی و اطالع رسا

 اندل نقش داشتهسیهوایی کشور در ایجاد بحران 

 مطالعه بحران 12
ل موشکافانه علل بروز بحران و شناسایی نقاط ضعف و قوت لیتجزیه و تح

 کشور در این خصوص

13 
حذف عوامل 

 زابحران
آنان  برکناری افرادی که بروز بحران در اثر اهمال کاری تیتزلزل مقام و یا ح
 ایجاد شده است

 اقدام ویژه 14
زیست و توبیخ و هایی برای سوء استفاده کنندگان از محیطتعیین جریمه

 اندهایی که به نحوی باعث ایجاد بحران شدهجریمه دستگاه
 ب دیده و ....سیبه مردم آ نیل زده، امداد رساسیبازسازی شهرها و مناطق  د دادنمیا 15

16 
عبرت و 

 ریگییاد
زیست، بازسازی و عدم تخریب های حفظ محیطاستسیاجرایی کردن 
 ها و ....البسیها، ایجاد کانال هایی برای عبور حریم رودخانه

 . بحران بیماری مهلک کرونا3
بهداشت اعالم کردند که ویروس  نیچین به سازمان جها میدر پایان ماه دسامبر مسؤوالن سالمت عمو

ها الریه در شهر ووهان شده است. آنشبیه به ذات میای باعث نوعی بیماری با عالئجدید و ناشناخته
یابی ی ویروس کرونا است و به سرعت در حال تکثیر و راهص دادند که این ویروس از خانوادهخیفورا تش

تواند با تغییر میتمام حیوانات رایج است و گاهی  به بیرون از شهر ووهان است. ویروس کرونا بین
ها سه نوع دیگر از ویروس کرونا به انسان 2000ها را هم آلوده کند. تا کنون از ابتدای سال شکل انسان

شده است.  2012( در سال MERS) و مرس 2002( در سال SARS) سرایت کرده و باعث شیوع سارس
ها را کنند که این ویروس جدید هم از ابتدای ماه دسامبر توانایی انتقال به انسانمیدانشمندان فکر 

ی غذاهای دریایی در شهر ووهان رسد که ویروس در ابتدا در یک بازارچهمیپیدا کرده است. به نظر 
ها روی بیماری نشان پیدا شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر پخش شده است. اما یکی از آزمایش

ن فردی که به بیماری کرونا مبتال شده، هیچ ارتباطی با بازارچه نداشته است. محققان لیدهد که اومی
 (.digikala.com) بیماری هستند لیری منبع اصگیهنوز در حال پی

به نقل از وب دا؛ کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت ویروس کرونا در 
بیمار  1606صی خیهای قطعی تشو بر اساس معیار 1399فروردین  28دیروز تا امروز  ایران اظهار کرد: از
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نفر  77995در کشور به  19جدید مبتال به کووید در کشور شناسایی شد. او افزود: مجموع بیماران کووید
 (.iums.ac.ir) جان خود را از دست دادند 19بیمار کووید 92ساعت گذشته،  24د. متاسفانه در طول سیر

نفر  52229ستند. تا کنون نینفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما  4869جهانپور گفت: تا امروز 
 (.iums.ac.ir) اندص شدهخیاز بیماران، بهبود یافته و تر

شود کشور ایران همچون سایر کشورهای جهان چند ماهی است که در مواجهه میهمانطور که مشاهده 
 میتواند باعث ایجاد بحران در تمامیوس قرار گرفته است. تشدید این ویروس در کشورمان با این ویر

و ... شود لذا الزم است که با اتخاذ تدابیری نسبت  تی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریگیهای فرهنحوزه
مردم جهان و باالخص ملت شریف  میبرای تما تیبه مدیریت این بحران اقدام شود. ضمن آروزی سالم

 شودمیبرای حل بحران مذکور پرداخته  تیاز اقدامات مدیری خیایران در زیر به بر
 

 16دن به  وضعیت مطلوب در بحران بیماری کرونا با توجه به اصول سیالزم برای ر تیاصول مدیری
 گانه شناسایی شده

اصول  ردیف
 شناسایی شده

 کرونا اقدامات مقتضی برای بحران

 قبل از بروز بحران

1 
هدایت و 

 تربیت
ری از تجمعات، فراهم کردن گیپیرامون بیماری و عالئم آن، جلو  نیاطالع رسا

 مثل ماسک و .. برای مردم  تیوسایل بهداش

 موعظه حسنه 2
را  تیپند و اندرز پیرامون این بیماری و هشدار دادن به افرادی که موراد بهداش

 کنندمیرعایت ن
 زان قدرت شیوع آن و ...میبر وجود بیماری و  نیمبت میارائه دالیل عل ارائه برهان 3

بیدار کردن  4
 وجدان

 زان تلفات آنمیهای از از مبتالیان به این ویروس در کشور و ارائه گزارش

5 
یادآوری الطاف 

 الهی

اهدا هایی است که خداوند به بشر از جمله  نعمت تییادآوری این امر که سالم
-و آلوده کردن دیگران نوعی حق تیکرده است و اینکه عدم رعایت موارد بهداش

 شودمیالناس محسوب 
 حین بحران

6 
مناظره و بیان 

 حکمت
 ل بحران ایجاد شده و شناسایی علل آنلیتشکیل جلسه فوری برای تجزیه و تح

7 
استعانت از 

 خداوند
 گذاشتن بحران ایجاد شدهطلب کمک و یاری از خداوند جهت پشت سر 

8 
ت و میحاک

 قاطعیت الهی
 های اجرایی مربوطه ن و دستگاهلیافراد، مسئو میبرخورد با تما

 که در بروز بحران و تشدید آن نقش داشتند لیبرخورد قاطعانه با افراد و عوام رفتار قاطعانه 9
 بعد از بحران
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 بازخواست 10
ری از گیاندرکاران به خاطر عدم جلو نفع و دست ن ذیلیبازخواست مسئو

تجمعات غیر ضروری، عدم توجه به این بیماری و ساده پنداشتن آن، عدم 
 و ... نیرسااطالع

11 
شناخت عامل 

 بحران
و یا  تیکه چه از حیث عدم رعایت مسائل بهداش نیکسا میشناسایی تما

 اندداشتههای مقابله با کرونا در ایجاد بحران کرونا نقش استسیاجرای 

 مطالعه بحران 12
ل موشکافانه علل بروز بحران و شناسایی نقاط ضعف و قوت لیتجزیه و تح

 کشور در این خصوص

13 
حذف عوامل 

 زابحران
برکناری افرادی که بروز بحران در اثر اهمال کاری آنان  تیتزلزل مقام و یا ح
 ایجاد شده است

 اقدام ویژه 14
باعث  تیافرادی که با عدم رعایت مسائل بهداشهایی برای تعیین جریمه

ب قرار دادن افرادی که از بحران به وجود قیشوند، تحت تمیتشدید بیماری 
 اند و ...آمده سوء استفاده کرده

 د دادنمیا 15
ب سیبه مردم آ نیها برای مقابله با این ویروس، امداد رساتقویت بیمارستان

کردن معابر و  نیکننده، ضدعفو نیضدعفو د مواردلیزان تومیدیده، افرایش 
 و... میوسایل حمل و نقل عمو

16 
عبرت و 

 ریگییاد

کارها به صورت مجازی، بر لزوم تقویت انجام نیهایی مباستسیاجرایی کردن 
های ای خاص برای وزارت بهداشت در ارتباط با ویروساختصاص بودجه

ن نیپیشرفته برای چ های خاص و با امکاناتمشابه، ساختن بیمارستان
 هایی و ...ویروس

 ایران  میمدل و اقدامات راهبردی نظام جمهوری اسال
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 ریگیجه تیبحث و ن
له ای راهبردی برای نشان سیو میاصل حرکت اسالم برخودسازی فرد و جامعه استوار است. انقالب اسال

و تمدن سازی است.شعار انقالب از درون و فطرت انسانها نشات گرفته است ،   نیدادن الگوی حکمرا
و ابدیت وصل است لذا الزم است به  لیو مکتب به ذات حضرت باریتعا میاز آنجا که انقالب اسال

بین باید ها و نبایدها  میعنوان مطالبه همواره بر نظریه ماندگاری نظام تاکید ورزید.در جمهوری اسال
 میار خود نمایی سیخورد و وجود بحران ها هم در دامن زدن به شکاف ب میزیادی به چشم فواصل 

د وار بود، گرچه در آرمان خواهی  ایادی استکبار از قدیم میکند.به آینده باید با برداشتن گامهای استوار ا
لذا باید با کمک  االیام دست به مقابله با جبهه حق زده و این تقابل بین اسالم و استکبار وجود دارد

تاکید ورزیده و در سبک   مینیو سرز لیت ، و معنویت در گستره منیبرای ثبات ،ام نیآموزه های وحیا
اجتماعی  نیدر بخشهای اقتصادی عمرا تیبخصوص معاش و اقتصاد به زیر ساخت های حیا گیزند

مکتبی تاکید بر عدالت  نیو.... توجه خاص مبذول کرده و در امر پاسداری از اصول و مبا تینیام گیفرهن
روهای مومن و شجاع طی نیدر مقابل قلدران با شایسته ساالری و گزینش  گیاخالق معنویت و ایستاد

مبارزه  دواری به آیندهمیق و پژوهش و اقیطریق کرد.باید از فرصتهای فراوان پیش رو با تکیه بر علم تح
با داشتن روابط سالم با  لین استقالل و آزادی و عزت ممیبا فساد رابا پایه گذاری اقتصاد سالم  و تا

ای خارج الگویی برای کشورهای جهان بود. مواجهه با بحران های ناخواسته ضمن اینکه  خسارات نید
استقامت واصرار بر ارزشها کند بناچار صبر و  می میب های جبران ناپذیری را متوجه نظام اسالسیو آ

 .کند میو آرمانهای اسالم امت خداجوی مارا آب دیده تر و خالص تر 
و علوم مختلف به  نیاست که بیشتر در ادبیات و گفتمان رایج بین جوامع انسا تیبحران از جمله لغا

در اینجا  ای مدیریت مطرح شده است.های بین رشته، پزشکی و گرایشسیاسی، نیویژه علوم انسا
ده میشود بحران نامیجه بروز آن توازن نظام اجتماعی به سمت هرج و مرج کشانده تیکه در ن تیحال
ز تعریف نیترکیبی از تهدید و فرصت  نیشود به عبارت دیگر واژه بحران معادل فرصت خطرناک، یعمی

سازی( به بحران و جوانب ممیتص نییع) تیکند که از منظر مدیریمیشده است. این تعریف به ما کمک 
، هر بحران را به عنوان یک عرصه تدبیر و تیشناخ-و گونه  میآن نگریسته، و دور از مناقشات مفهو

ها( مورد مطالعه قرار دهیم چنانچه برداشت مدیریت رایج از ترکیبی از تهدیدات و فرصت) ممیتص
ها و  مینه و سریع منابع در دسترس برای کنترل ناآراری جامع، بهیگیبحران عبارتست از فرآیند به کار 

(. بحران از منظر اصطالحی در قرآن 1391رت،سیمحمدی) اختالالت با حداقل هزینه و کمترین خسارت
 ر حق حرکت نکند دچار آن خواهند شدسیامری منفی است و  کفار و مشرکان و منافقان که در م

  (1391رت،سیمحمدی)
سازی های انجام شده در آیات قرآن مدیریت"رهبری"هدایت و ... در آیات فوق فرهنگسیبرربا توجه به 

اق، شرایط نزول و سیشده است بدین معنا  که مفاهیم مطرح شده  فوق در بطن آیات با توجه به 
نزول  توانمیو زمان  و مقاصد مطرح شده در قرآن اذهان را مورد پذیرش قرار داده و ن لیاص نیمعا

ت دانست بلکه قران از نظر کاربردجاویدان بوده و لیوحی را صرفا مناسب با صدر اسالم و دوران جاه
و اداره مطلوب جامعه امروزه  نیو استمرار استفاده از آن را ساقط کرد، بلکه در حکمرا گینباید گسترد



  38            یقرآن یکردها و اضطرارها با رودر تقابل با بحران یرانا یاسالم یجمهور  یریتیمد یراهبردها

ع( استفاده  ) سیصوصا حضرت موای عظام خلیز رهنمودهای اونیها و رهسیها و توان هم از روشمی
  (1395مودب،) مطلوب کرد

 پیشنهادها و سازوکارهای کاربردی
ری از اصول و قواعد گیو روابط اجتماعی و الهام  گیهای انجام شده در زندبا تکیه بر مفهوم سازی .1

ها در اداره امور انسانن کننده هدایت میخطاترین اصول و قواعد و تضکه قطعا بی) استخراج شده
مات میسازی تصنیگردد در قبل، حین و بعد از بحران برای غمیباشد(پیشنهاد -میره سیو  تیحکوم

 از اصول مطرح شده در نمودار فوق استفاده گردد نیحاکمان و تقویت فرهنگ سازما
نظیر ) نیگالکرد ستم پیشهداشته و عم خیها، و تحریکات سابقه تاریها، فسادها، فتنهتوطئه .2

و مملموس داشته و در حافظه تاریخ ضبط گردیده  نیها(مصادیق عیها  و نمرودها و ابولهبفرعون
نظیر ترامپ، ) شودمیز  مشابه آن در حاکمان فرعون صفت در جامعه معاصر دیده نیاست، و امروزه 

کنند میایجاد  میهایی را برای کشورهای اساللحظه بحراناهو، ابوبکر البغدادی و ...( و قطعا هر نینتا
 های پس از بحرانگردد از شاخصمیکه برای خنثی کردن این گونه تحریکات و تهدیدات پیشنهاد 

اصل بازخواست، اصل شناسایی عامل ایجاد کننده بحران، اصل حذف عوامل بحران زا و اصل اقدام )
 تیهای آری از بروز بحرانگیری و عبرت آموزی برای جلو گیخصوص از اصل یادویژه استفاده کرده و به 

 می، جمهوری اسالنیای و جهانه خوشبختانه در مدیریت منطقهمیاستفاده گردد( کما اینکه در این ز
ها تحت پوشش گوساله سامری یا تحرکات ابوبکر گرچه فتنه) ایران نقش خود را معنا دار کرده است

 دادی داعشی باشد(البغ
سازی محتوای نیقات در غقیاینگونه تح نیبا توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در تحول علوم انسا .3

 .باشدمیار مثمر ثمر سیمدیریت( ب) ایعلوم بین رشته
ود در رمیز در جهان به شمار خیکشورمان ایران با عنایت به موقعیت جغرافایی یکی از کشورهای بال .4

زی کشور ایران ازدیاد خیمنتشر شده است این امر تایید شده است.مبنای بال 2004گزارشی که در سال 
باشد.لذا توجه به مدیریت این بالیای طبیعی از  میل و زلزله در آن سیبروز بالیای طبیعی همچون 

 16سازی اصول تیالیعمگردد که نسبت به میت خاصی برخوردار است. لذا در این راستا پیشنهاد میاه
 گانه مدیریت بحران که با تکیه بر آیات قرآن شناسایی شده است اقدام نمایند

 

  منابع و مآخذ
شماره پنجاه ، دوره پانزدهم، یارتباط یهاپژوهش، بحران یات رسانهیر یمد، (1387) اصغر. یافتخار -

 31-53صفحات، و پنجم
 انتشارات سخن، تهران، جلد دوم، سخنفرهنگ لغت ، (1390) حسن. یانور  -
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ل به یاسرائنیقوم ب یرهبر  ین الگوییتب، (1392) محمدرضا. یآبادجفینمکاظ، یالهدمصباح. یباقر -
، شماره دوم، سال هفتم، یت راهبردیر یشه مدیاند، نیقرآ یع(؛پژوهش) سیدست حضرت مو

 157-188صفحات 
، ها السالم(لیع) ینب کبر یره ز سیت بحران در یر یمد سیراهبردشنا، (1392) حامد. میرستپور -

 55-85صفحات ، شماره دوم، ازدهمیدوره ، نیت فرهنگ سازمایر یمد یپژوه-میفصلنامه عل
سال ، شماره سوم، تیهای تربیاسالم و پژوهش، میرهبری در مدیریت اسال، (1390) آقالیع. پیروز-

 91-116صفحات ، اول
دوره ، سپهر، لسیمدیریت بحران شهرها با تاکید بر ، (1390) فهیمه. نیمالیس، مسعود. تقوایی -

 66-73صفحات ، شماره هفتاد و نهم، بیستم
، های روحی و معنویمدیریت بحران در قرآن کریم با رویکرد بحران، (1390) محسن. پورجاویقیت-

 و غیر انتفاعی تیاصفهان غیر دول نیقرآ دانشکده معارف، رشدسیانامه کارشناپایان
 نیدو ماهنامه توسعه انسا، ع() ننیرالموممیره اسیمدیریت بحران در ، (1386) اهللروح. توالیی-
 63-85صفحات ، شماره چهاردهم، سال چهارم، سلیپ
تبیین نقش ، (1395) محمدرضا. پیکراسدی، ثممی. جابری، شهناز. پورناصری، حیدر. جهانبخش -

 سیاس شهری و بررقیهای پروازی سبک چند منظوره با اولویت کاربری مدیریت بحران در مسایت
، عمران سیهای کاربردی در مهندپژوهش لین کنفرانس ممیچهار، ابی آنهانیمعیارهای موثر در مکا

ساختمان  ن کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن ومیمعماری و مدیریت شهری و سو
 1-12صفحات ، استان تهران

فصلنامه ، ت بحرانیر یدر مد یارسانه یراهبردها، (1389) رضا. انیجواد، اصحاب. یزاده ملکبیحب-
 103-123صفحات، شماره هجدهم، سال پنجم، توسعه

ن لیاو، ل در ایران:یک مطالعه مروریسیمدیریت بحران ، (1396) سکینه. پرستش، درضامیح. خانکه*
 گیری از غرق شدگیپیش لیهمایش م

انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث ، (1396) مورتید سی. سینیح، درضامیح. خانکه -
فصلنامه مطالعات دفاعی ، AHP ری چند معیارهگیم میطبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تص

 301-320صفحات ، شماره هفتادم، سال پانزدهم، استراتژیک
، اجتماعی -سیاسیهای درآمدی بر نقش اسالم در حل بحران، (1384) محمد. کوشککخطیبی-

 35-58صفحات ، شماره پنجم، فصلنامه حصون
ری در حسابداری مدیریت از دیدگاه گیممیهای تصکنیتک، (1394) محمد. ندری، فرشید. رالهیخی-

 69-96صفحات ، شماره دوم، سال چهارم، میاسال لیقات ماقیپژوهشی تح -میدوفصلنامه عل، میاسال
ری تحت گیممیتوسعه الگوی مناسب تص، (1392) اعظم. سرافرازی، قیمحمدت. مینیا، لیع. ربیعی-

مورد مطالعه:شرکت ) ANP ری چند معیارهگیممیهای تصکنیبا استفاده از تک نیشرایط بحران سازما
سال ، پژوهشی بهبود مدیریت – مینشریه عل، منطقه فارس( -ایران تیهای نفپخش فراورده لیم

 168-182صفحات ، شماره چهارم، هفتم
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 لیه السالم تا خاتم النبیین صلیتاریخ انبیاء: قصص قرآن از آدم ع، (1392) د هاشمسی. تیحالیملرسو -
 نشر بوستان کتاب قم ، چاپ بیست و هشتم، ه و آلهلیاهلل ع

 20-25صفحات ، شماره صد و هفتادم، تدبیر، نیمدیریت بحران سازما، (1385) درضامیح. نیرضوا -
، د به فرصتیت رسانه در تحول بحران از تهدیر ینقش مد، (1387) طاهر. نیاربطاروشندل-

 141-162صفحات، شماره پنجاه و پنجم، دوره پانژدهم، یارتباط یهاپژوهش
 مشاوران صعود ماهان، تهران، های سازمان و مدیریتتئوری، (1395) رضالیع. میسال-

، مدیریت بحران( در ایران) ر تحول مدیریت حوادث و سوانحسی سیبرر، (1391) لیعحجت. شایانفر -
شماره ، ساختمان خراسان رضوی سیسازمان نظام مهند نیاطالع رسا، ماهنامه آموزشی، نشریه طاق

 44-47صفحات ، شصت و چهارم و شصت و پنجم
 انتشارات چشم ساعی، اصفهان، رهبری در مدیریت، تا(بی) روح اله. نیتهراشریفی-
گرا و رابطه رهبری تحول، (1395) حسن. جیگرابوالقاسم، ابوالفضل. اریلیع، نسیح. ژادیننشعبا-

 22-30صفحات، مدیریت سالمت، کارکنان در بیمارستان فارابی لیعملکرد شغ
تک ، سیفرهنگ لغت معاصر فار، (1381) نسترن. میحک، نینسر . میحک، نسیغالمح. افشار یصدر -

 انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، یجلد
نامه پایان، مدیریت بحران از دیدگاه قرآن با محوریت سوره یوسف، (1394) دسیعبدال. عفری-

 دانشکده اصول الدین، ارشد-سیکارشنا
نامه پایان، راهکارهای قرآن کریم در برون رفت از بحران معنویت، (1390) کاظم. خوشزادهلیع-

 قم نیدانشکده علوم قرا، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ارشد-سیکارشنا
 انتشارات راه رشد، تهران، چاپ اول، دمیع سیفرهنگ فار، (1389) حسن. دمیع -
مطالعه ) یعیطب یهات بحرانیر یگاه ناجا در مدینقش و جا سیبرر، (1391) لیاسماع. سینیغالمح-

مطالعات ) میت انتظایر یمد یهافصلنامه پژوهش، الن(گی 1383بحران برف ، دی:بحران سفیمورد
 549-568صفحات، شماره چهارم، دوره هفتم، (میت انتظایر یمد

مجله دانشکده پیراپزشکی ، های مدیریت و رهبری آموزشیشیوه سیبرر، (1389) اللی. سینیغالمح-
 31-34صفحات ، شماره یکم، سال پنجم، ایران میارتش جمهوری اسال

، شماره سوم، دوره دوم، میتربیت اسال، موعظه و نصیحت در قرآن، (1385) محمدرضا. قدمیممقائ-
 217-255صفحات

 درسهایی از قرآن گیانتشارات مرکز فرهن، سومجلد ، ر نورسیتف، (1388) محسن. تیقرائ -
مترجم: ناخدا یکم ، ترققید سیم:یک بررتیمدیریت بحران و اثربخشی ، (1395) گرانویل. کینگ-

 199-224صفحات ، شماره بیست و هشتم، سال هشتم، فصلنامه مدیریت بحران، میپاسدار احمد کری
ن لیاو ، های طبیعی در ایران و کشورهای دیگربحرانساختار مدیریت ، (1384) زهره. نیالریجا -

 مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه لیکنفرانس بین المل
پردازان غربی و مدیریت از نگاه نظریه تیی وظایف مدیریمقایسه، (1396) نمیا. اریتیماهروبخ-

 و مدیریت نیساهای نوین در علوم انافق لیالملن همایش بینمیدو، میاسال
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سازمان انتشارات جهاد ، تهران، چاپ اول، یت بحران شهر یر یمد، (1391) مهیفه. زادهمجتهد -
 یدانشگاه

ل سیمدیریت بحران ، (1393) زهره. راورینژاداکبری، اسداهلل. کارنماخواهنده، مسعود. نیمجردکاها -
 شهرن کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای لیاو، شهری

اء ید بر قصص انبیم با تاکیت بحران در قرآن کر یر یاصول مد، (1389) نسیح. رتسییمحمد -
 ع() دانشگاه امام صادق، رشدسیانامه کارشنا-پایان، ع() اولوالعزم

 اء الوالعزمید بر قصص انبیم با تاکیت بحران در قرآن کر یر یاصول مد، (1391) نسیح. رتسییمحمد -
 ع() انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، چاپ اول، السالم(هم لیع)
، ره نبوی در نبرد احزابسی سیمدیریت بحران در قرآن کریم:برر، (1391) نسیح. رتسیمحمدی -

 و پنجم سیشماره ، سال نهم، سیاسیآورد نشریه ره
نشریه ، نین در گفتمان قرآواکاوی مفهوم بحرا، (1394) محسن. پورقاسم، نسیح. رتسیمحمدی-

 69-84صفحات ، شماره دویست و چهاردهم، سال بیست و چهارم، معرفت
سازمان ، ت بحرانیر یدستنامه مد، (1395) ینده نگر یتوسعه و آ یهامرکز آموزش و پژوهش -

 ش اولیرایو، کشور یز یر -ت و برنامهیر یمد
و ضرورت مدیریت بحران و پدافند  سیبرر، (1395) لیع. آبادحبیبقیصاد، الدینجمال. ژادینمهد -

-1371صفحات ، پدافند غیر عامل و توسعه پایدار لیکنفرانس م، غیر عامل در معماری و شهرسازی
1353 

 "1395"مصاحبه باا دکتر مودب در بهمن ماه ، (1395) درضاسی. مودب-
و تبیین انحطاط  سیبرر، (1389) محمد. نوروزی، نسیمحمدح. وکندهیننمردا، محسن. بکائیناظم-

 سیماهنامه مهند، ماخوذ از آن لیو ارائه راهکارهای عم نیهای دیاز دیدگاه قرآن و آموزه گیفرهن
 80-91صفحات ، های چهل و سوم و چهل و چهارمشماره، سال چهارم، گیفرهن

ایجاد مدل ، (1394) مهدی .نوری، رضا. حسنوی، لیمحمدع. نکوئی، محمود. مدیری، مهدی. نصیبی-
همزمان  سیهای ذینفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندتلیاطالعات و فعا لیتعام

صفحات ، شماره هشتم، پژوهشی مدیریت بحران میدوفصلنامه عل، ی موردی: ایران خودرومطالعه
36-23 

و مدیریت  نیهوش سازما، (1389) مریم. میبرزادهشفیع، سعید. شیرکش صیاد، احمد. ودادی-
 85-102صفحات، شماره پنجم، سال دوم، فصلنامه مدیریت کسب و کار، بحران

- https://iums.ac.ir 
- https://www.digikala.com 
- https://www.hamshahrionline.ir 
- http://www.salamatnews.com 




